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 الهيئة الفرعية للتنفيذ
 الدورة الثانية واألربعون

 ٢٠1٥حزيران/يونيه  11-1بون، 
 )أ( و)ب( من جدول األعمال املؤقت9البند 
 بناء القدرات
  بناء القدرات بموجب االتفاقية
 بناء القدرات بموجب بروتوكول كيوتو

تقريرررر تعميعررري وتررروليفي عررر  لندررر ة بنررراء القررردرات التررري ت ررر ل  بهرررا   
 المندأة بموجب االتفاقية وبروتوكول كيوتو الملحق بها الهيئات

*مذكرة مقدمة م  األمانة

 موجز  
أُعدَّ هذا التقريرر لتوجيره املناقتراال  رالل ااجتمراا الرابرى ملنتردن بيربران بتر ن بنرا   
التقرراتير وهررو يميررى وفوليررل لام اومرراال املت اقررن ب نترررن بنررا  القرردتاال الررواتب     القرردتاال.

اليت أصدتهتا، منذ ااجتماا الثالث ملنتدن بيربان بت ن بنا  القدتاال، اهليئااُل امل نين املنت   
مبوجب ااففاقين وبروفوكول كيوفو املاحق هبا )وهي فريرق اربرءا  ااشتتراتمل امل رل بالبال راال 

فريرق اربرءا  امل رل ب قر  الوطنين املقدمن مرن األطرراغ  رمل املدتجرن   املرفرق األول لالففاقيرن، و 
البارردان اررواجل، وانررن التايررل، والافنررن التنفيذيررن لليررن واتشررو الدوليررن امل نيررن بارب ررا ر واأل رررات 
املرفبررن بتر املاال ف ررمل املنرال، والافنررن التنفيذيرن امل نيررن بالتانولوجيرا، ومركررز واربان فانولوجيررا 

صرندو  األ ررر لامنرال، وا ارت التنفيرذمل لليرن املنال، والافنن الدا مرن امل نيرن بالتموير ، وال
وقرررد فر رررب األطرررراغ   النةرررر   امل اومررراال الرررواتب    هرررذا التقريرررر ب يرررن  التنميرررن النةيفرررن(.

 مواصان ف زيز تصد واشت راض ف الين أنترن بنا  القدتاال.
__________ 

ب ررربب فوقيرررت ااجتماعررراال املقررررت  لا يئررراال املنتررر   مبوجرررب قُررردمت هرررذي الوايقرررن ب رررد املوعرررد ا ررردب لتقرررد  ا  * 
 ااففاقين وبروفوكول كيوفو املاحق هبا.
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 مقدمرة -لوالا  
 الوالية -للف 

، إىل اهليئرن الفرعيرن لاتنفيرذ 17-/م أ٢من املقرت  144طاب مؤمتر األطراغ،   الفقر   -1
أن فواصرر  ف زيررز تصررد ف اليررن أنترررن بنررا  القرردتاال واشت را رر ا بتنةرريم اجتمرراا شررنومل ملنترردن 
بيربان أانا  بوتاهترا إلجررا  مناقترن م مقرن بتر ن أنتررن بنرا  القردتاال مبتراتكن األطرراغ و ثاري 

ال ذاال الصرران املنترر   مبوجررب ااففاقيررن واربررءا  واأل صررا ية امل نيررة ب يررن فقاشررم  ررءاهتم اهليئررا
 وفبررابل التا  وأفررر  املماتشرراال والرردتود امل ررتفاب  فيمررا يت اررق بتنفيررذ أنترررن بنررا  القرردتاال.

مرررن املقرررررت نف رررره، طارررب مررررؤمتر األطررررراغ إىل األمانرررن أن فقرررروم بتفميررررى  146ومبوجرررب الفقررررر  
ل التقرراتير الريت أعرردهتا اهليئراال ذاال الصرران املنترر   مبوجرب ااففاقيررن منرذ أحررد  بوت  مررن وفولير

 بوتاال منتدن بيربان بت ن بنا  القدتاال.
 ٢٠14وُعقرررد ااجتمررراا الثالرررث ملنتررردن بيربررران بتررر ن بنرررا  القررردتاال   حزيران/يونيررره  -٢

اهليئررن الفرعيررن   بوتهتررا اوابيررن واألتب ررة وقرررتتال   ررالل الرردوت  األتب ررة لا يئررن الفرعيررن لاتنفيررذ.
 .(1)عقد ااجتماا الرابى ملنتدن بيربان بت ن بنا  القدتاال  الل بوتهتا الثانين واألتب ة

وقرررررتت مررررؤمتر األطررررراغ ال امرررر  بوصررررفه اجتمرررراا األطررررراغ   بروفوكررررول كيوفررررو )مررررؤمتر  -3
أن منترردن بيربرران بترر ن  ،8-/م أإ1٠املقرررت مررن  1األطراغ/اجتمرراا األطررراغ( مبوجررب الفقررر  

بنررا  القرردتاال فرفيررب مناشررب لتبررابل اربررءاال واألفاررات وأفررر  املماتشرراال والرردتود امل ررتفاب  
فيما يت اق بتنفيذ أنترن بنا  القدتاال املتصان بءوفوكول كيوفو مبتاتكن األطرراغ و ثاري اهليئراال 

 األ صا ية امل نية.امل نين املنت   مبوجب ااففاقين واربءا  و 

 ن اق المذكرة -باء 
هرررذا التقريرررر يميرررى وفوليرررل لام اومررراال ذاال الصررران ب نتررررن بنرررا  القررردتاال الرررواتب     -4

التقرراتير التاليررن الرريت أصرردتها، منررذ ااجتمرراا الثالررث ملنترردن بيربرران بترر ن بنررا  القرردتاال، فريررق 
ن مررن األطررراغ  ررمل املدتجررن   املرفررق األول اربررءا  ااشتترراتمل امل ررل بالبال رراال الوطنيررن املقدمرر

لالففاقيررن، وفريررق اربررءا  امل ررل ب قرر  البارردان اررواجل، وانررن التايررل، والافنررن التنفيذيررن لليررن واتشررو 
الدوليرررررن امل نيرررررن بارب رررررا ر واأل ررررررات املرفبررررررن بتررررر املاال ف رررررمل املنرررررال، والافنرررررن التنفيذيرررررن امل نيرررررن 

نولوجيرررا املنرررال، والافنرررن الدا مرررن امل نيرررن بالتمويررر ، والصررررندو  بالتانولوجيرررا، ومركرررز واررربان فا
 األ رر لامنال، وا ات التنفيذمل للين التنمين النةيفن 

 (؛FCCC/SBI/2014/17فقرير مرحاي عن عم  فريق اربءا  ااشتتاتمل ) )أ( 

__________ 

(1) FCCC/SBI/2014/21  91، الفقر. 
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فقريرررر مرحاررري عرررن عمررر  فريرررق اربرررءا  ااشتتررراتمل  فقريرررر عرررن حاقررريت ال مررر   )ب( 
ارررن لفرررأل  ال رررنتة املقدمرررن مرررن األطرررراغ  رررمل  التررردتيبيتة اإلقايميترررة بتررر ن إعرررداب التقررراتير ا دَّ

 (؛FCCC/SBI/2014/18املدتجن   املرفق األول لالففاقين )
 Progress report on the work of the CGE: report on the workshop on the )ج( 

peer review of the materials for the training of the team of technical experts 

(FCCC/SBI/2014/19)؛ 
 Progress report on the work of the CGE: long-term strategy of the CGE )ب( 

(FCCC/SBI/2014/INF.15)؛ 
 Progress report on the work of the CGE: technical report on problems )ه( 

and constraints, as well as lessons learned and best practices, in the process of and the 

preparation of national communications and BURs by non-Annex I Parties 

(FCCC/SBI/2014/INF.16)؛ 
فقريررر عررن ااجتمرراا ال ررابد وال ترررين لفريررق اربررءا  امل ررل ب قرر  البارردان اررواجل  )و( 

(FCCC/SBI/2014/13؛) 
 (؛FCCC/SB/2014/2فقرير انن التايل ) )ز( 
 (؛FCCC/SB/2014/4فقرير الافنن التنفيذين للين واتشو الدولين ) )ح( 
التقريرررر ال رررنومل املترررألل لافنرررن التنفيذيرررن امل نيرررن بالتانولوجيرررا ومركرررز واررربان  )ط(

 (؛FCCC/SB/2014/3) ٢٠14فانولوجيا املنال ل ام 
Report on the 9 )مل( 

th
 meeting of the TEC (TEC/2014/9/18)؛ 

Report on the 10 )ل( 
th

 meeting of the TEC (TEC/2015/10/12)؛ 
 Summary of the workshop on national systems of innovation of the )ل( 

TEC (TEC/2015/10/9)؛ 
يررا   لررال فوليررد وإبمرراج مرروجز اورروات املوا رري ي عررن فررروير ونقرر  التانولوج )م( 

 (؛٢٠1٥أيات/مايو  التنفيذين امل نين بالتانولوجيا الراقن املتفدب  املوزتعن )الافنن
مررروجز الافنرررن التنفيذيرررن امل نيرررن بالتانولوجيرررا بتررر ن فانولوجيررراال التايرررل    )ن( 

 (؛٢٠14القراا الزتاعي )فترين الثاين/نوفمء 
بالتانولوجيرررا بتررر ن فانولوجيررراال التايرررل    مررروجز الافنرررن التنفيذيرررن امل نيرررن )د( 

 (؛٢٠14قراا املياي )فترين الثاين/نوفمء 
وتقرررررررن م اومررررررراال أشاشرررررررين عرررررررن فوليرررررررد وإبمررررررراج الراقرررررررن املتفررررررردب  املوزتعرررررررن  )ا( 

 (؛٢٠1٥)اباط/فءاير 
فقريررررررررررر الافنررررررررررن الدا مررررررررررن امل نيررررررررررن بالتمويرررررررررر  املقرررررررررردم إىل مررررررررررؤمتر األطررررررررررراغ  (غ)

(FCCC/CP/2014/5؛) 
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 (؛FCCC/CP/2014/8فقرير الصندو  األ رر لامنال املقدم إىل مؤمتر األطراغ ) )ص( 
التقريررررر ال ررررنومل لامفاررررت التنفيررررذمل لليررررن التنميررررن النةيفررررن املقرررردم إىل مررررؤمتر  ()  

 .(FCCC/KP/CMP/2014/5)األطراغ ال ام  بوصفه اجتماا األطراغ   بروفوكول كيوفو 

 التي يمك  لن تتخذها الهيئة الفرعية للتنفيذاإلجراءات  -جيم
قد فوب اهليئن الفرعين لاتنفيذ النةر   امل اوماال الواتب    هذا التقرير لتوجيه املناقتاال  -٥

  الل ااجتماا الرابى ملنتدن بيربان بت ن بنا  القدتاال.

 التفاقيةعناصر بناء القدرات في عمل الهيئات المندأة بموجب ا -ثانياا  
 عناصر بناء القدرات في عمل فريق الخبراء االستداري -للف 

ي رردغ فريررق اربررءا  ااشتترراتمل إىل ة ررة عمايررن وإعررداب البال رراال الوطنيررن والتقرراتير  -6
ا دان لفأل  ال نتة )التقاتير ا دتان( املقدمن من األطراغ  مل املدتجرن   املرفرق األول لالففاقيرن 

 .(٢)املتوت  والدعم التقنية إىل هذي األطراغبتقدمي 
، األنتررن (3)٢٠18-٢٠14ونفذ فريق اربءا  ااشتتاتمل، وفقاجل لءنرام  عماره لافرأل   -7

 أبناي. 1٥إىل  8الواتب وصف ا   الفقراال من 
ونةم فريق اربءا  ااشتتاتمل اال  حاقاال عم  فدتيبين فربيقين إقايمين بت ن إعرداب  -8

ارررنالتقررراتي وكانرررت األهرررداغ الر ي رررين واقررراال ال مررر  املرررذكوت  هررري ف زيرررز قررردت  اربرررءا   ؛(4)ر ا دت
ارررن لفرررأل   الررروطنية عارررد اشرررتخدام لاملبرررابل التوجي يرررن لالففاقيرررن فيمرررا يت ارررق برتعرررداب التقررراتير ا دت

فقرراتيرهم  لتي ررمل إعررداب (٥)ال ررنتة املقدمررن مررن األطررراغ  ررمل املدتجررن   املرفررق األول لالففاقيررنل
األوىل ا دارررن وإفاحرررن بفررر  لتبرررابل التا  والررردتود امل رررتفاب  واربرررءاال املات ررربن بتررر ن عمايرررن 

 .(6)وإعداب البال اال الوطنين والتقاتير ا دان
__________ 

 .1، املرفق، الفقر  19-/م أ19املقرت  (٢)

(3) FCCC/SBI/2014/17.، املرفق األول 

 16ُعقدال حاقن ال م  التدتيبين اإلقايمين ملنرقن أمرياا الالفينيرن والاراتييف   مدينرن بنمرا، بنمرا،   الفرأل  مرن  (4)
طرفراجل  رمل مردتج   املرفرق األول مرن املنرقررن.  ٢٥ برملاجل وطنيراجل  ثارون  3٢، وحرررها ٢٠14متوز/يوليره  18إىل 

يا وا ري  اهلرابل ومنرقررن أوتوبرا التررقين   يريفران، أتمينيررا، وُعقردال حاقرن ال مر  التدتيبيرن اإلقايميررن ملنرقرن  شر
طرفرراجل  رمل مرردتج   املرفررق  3٢ برملاجل وطنيرراجل  ثارون  39وحررررها  ٢٠14أياول/شربتمء  1٠إىل  8  الفرأل  مررن 

ل مر  . وُعقردال حاقرن اFCCC/SBI/2014/18ويرب التقرير املت اق حباقريت ال مر    الوايقرن األول من املنرقتة. 
. و  وقرت ٢٠1٥ارباط/فءاير  ٢٥إىل  ٢3التدتيبين اإلقايمين لامنرقن األفريقيرن   برون، أملانيرا،   الفرأل  مرن 

 إعداب هذي الوايقن، مل يان فقرير حاقن ال م  متاحاجل ب د.

 ، املرفق الثالث.17-/م أ٢املقرت  (٥)

(6) FCCC/SBI/2014/18  8، الفقر. 
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واحررا املترراتكون أن حاقرراال ال مرر  شرراعدهتم   اوصررول عاررد ف ررم أفررر  لا ناصررر  -9
، ولارن م تأوا أن إعرداب التقراتير ا دارن عمايرن ف ا رم (7)ير ا داترناليت جيب اإلبالغ عن ا   التقرات 

وأنرره يقتررري و ررى فرفيبرراال مؤش ررين  (8) اررن أن ف ررت ر  مررا ا يقرر  عررن اررال  جررواال إبررالغ
. و  حررررة أن ب رررر  األطررررراغ متارررر ، إىل حررررد مررررا، (9)م ررررتدامن ف مرررر  عاررررد أشرررراد م ررررتمر
أ ررن مرا زالررت ف مر  عارد أشراد كر  حالرن عارد حررد   الألفيبراال املؤش رين الالزمرن، فررتن أطرافراجل 

. وشررا  املترراتكون الرررو  أيررراجل عاررد اواجررن إىل مواصرران فرردتيب (1٠)ب ررد فاقرري متويرر  املترراتيى
وأ روا إىل أن برتماران فريرق اربرءا  ااشتتراتمل أن ألردب األطرراغ الريت ةتراج  (11)اربءا  الوطنية

الصر يد الروطل. و ارن فصرميم هرذي املبرابتاال لتترم  إىل مبابتاال إ رافين لبنرا  القردتاال عارد 
. وُشررا   الرررو  (1٢)حاقرراال عمرر  فدتيبيررن فرردوم مررن أشرربوعة إىل االاررن أشررابيى   هررذي البارردان

عارررد ان ررردام التن ررريق برررة الررروزاتاال وعررردم كفايرررن البيانررراال املتاحرررن باعتباتهرررا ب ررر  التحررردياال 
 .(13)الر ي ين   الوفا  مبتراباال اإلبالغ

ونةم فريق اربءا  ااشتتاتمل أيراجل حاقن عم  بت ن اشت راض األقران لامواب التدتيبيرن  -1٠
مررن أجرر  إعررررا  اربررءا  الرروطنية فرصرررن لتقرردمي ف ايقرراهتم عارررد  (14)لفا ررد  فريررق اربررءا  التقنيرررة

قيرق متروا املواب التدتيبيرن ب ررض الت كرد مرن أن هرذي املرواب شرتماتن فريرق اربرءا  التقنيرة مرن ة
 .(1٥)أهداغ التحاي  التقل لاتقاتير ا دان

وأفررراح فريرررق اربرررءا  ااشتتررراتمل مررروابي التدتيبيرررن املت اقرررن برتعرررداب التقررراتير ا دارررن بالا رررن  -11
، واففررق عاررد أن فُررألجم املررواب إىل (16)ال ربيررن والفرن ررين واإلشرربانين عاررد املوقررى التررباي لالففاقيررن

 .(17)، تهناجل بتوافر املواتب٢٠1٥تحد    عام باقي الا اال الرمسين لألمم امل

__________ 

(7) FCCC/SBI/2014/18 4٠و 14، الفقرفان. 

(8) FCCC/SBI/2014/18  أ(.٢٥، الفقر( 

(9) FCCC/SBI/2014/18 أ(.3٠)ه( و٢٥و 1٥، الفقراال( 

(1٠) FCCC/SBI/2014/18 أ(.31)ج( و19، الفقرفان( 

(11) FCCC/SBI/2014/18  و(.31، الفقر( 

(1٢) FCCC/SBI/2014/18  ج(.33، الفقر( 

(13) FCCC/SBI/2014/18 ، أ(.37)ج( و)ه( و36الفقرفان( 

، فتررايان وطرا ررق وإجرررا اال فريررق اربررءا  التقنيررة لاقيررام 19-/م أ ٢٠اعتمررد مررؤمتر األطررراغ، مبوجررب املقرررت  (14)
بالتحايررر  التقرررل لاتقررراتير ا دارررن لفرررأل  ال رررنتة، وطارررب إىل فريرررق اربرررءا  ااشتتررراتمل أن يررررى ويرررنةم الرررءام  

 امل يَّنررة، وقرررت أنره مبفرررب إنتررا  الءنرام  الترردتييف، لررن يارون مررؤهالجل لا مرر    التدتيبيرن املال مررن لاخررءا  التقنيرة
 فريق اربءا  التقنية إا اربءا  امل يَّنة الذين أكماوي بنفاح.

 .1٥، املرفق، الفقر  19-/م أ ٢٠فرب أهداغ التحاي  التقل   املقرت  (1٥)

(16) <http://unfccc.int/7915.php>. 

(17) FCCC/SBI/2014/17  19، الفقر. 
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ووافررق فريررق اربررءا  ااشتترراتمل عاررد النةررر   إماانيررن فنةرريم حررد  متررألل مررى فريررق  -1٢
اربءا  امل ل ب ق  البادان اواجل بت ن إعداب فصول فقيريم القابايرن لاتر ار بت رمل املنرال والتايرل م ره 

 .(18)ين  البال اال الوطنين و ر  التايل الوطن
، ٢٠18-٢٠1٥وعندما و ى فريق اربءا  ااشتتاتمل اشألافيفيته الرويان األج  لافأل   -13

  (19)حدب التحدياال التالين،   مجان ةدياال أ رن
اشرررتمرات اواجرررن والرارررب فيمرررا دررر  ف زيرررز القررردتاال الوطنيرررن لألطرررراغ  رررمل  )أ( 

وفقاتيرها ا داترن، مرى الألكيرز عارد و رى فرفيبراال املدتجن   املرفق األول إلعداب بال اهتا الوطنين 
 مؤش ين م تدامن؛

اافتقررات إىل امل رراتغ واافصررااال املت رردب  التخصصرراال عاررد الصرر يد الرروطل  )ب( 
 لرمان التن يق الف ال بة طا فن واش ن من املؤش اال الوطنين وج اال م نين أ رن؛

ؤش ررين واإلبقررا  عاي ررا عاررد أشرراد مواج ررن ةرردياال وطنيررن   و ررى الألفيبرراال امل )ج( 
م ررتمر،  ررا يررؤبمل إىل   ررات  القرردتاال املبنيررن والرردتود امل ررتفاب  واربررءاال والررذاكر  املؤش ررين وعرردم 

 الافا     إبات  البياناال وامل اوماال الالزمن لإلبالغ، فرالجل عن اافتقات إىل التواص  والتوعين؛
ب لافميىل عند و رى املرواب التدتيبيرن مبراعرا   روت  ياوز هن  لاو  الواحد املناش )ب( 

 ا تالغ الةروغ والقدتاال وم توياال امل اتغ واربءاال عاد الص يدين الوطل واإلقايمي.
وتأن فريرررق اربرررءا  ااشتتررراتمل أن مقررررتاال مرررؤمتر األطرررراغ األ رررمل  الررريت فقترررري مرررن  -14

وطنيرررن كررر  أتبرررى شرررنواال والتقررراتير األطرررراغ  رررمل املدتجرررن   املرفرررق األول أن فقررردم البال ررراال ال
الفرربمل  (٢٠)ا دَّان ك  شنتة أبال إىل زيراب  ها ارن   احتياجراال بنرا  القردتاال، عارد امل رتوية

واملؤش ي ويتوقى أن فنت  احتياجراال إ رافين لبنرا  القردتاال مرن بروفوكرول أو صر  قرانوين   رر 
رمل عاد مجيى األطراغ ويتوقى اعتمابها أو نتا   متفق عاي ا هلا قو  قانونين مبوجب ااففاقين ف 

 .(٢1)17-/م أ1وفقاجل لامقرت  ٢1  الدوت  
وفيمررررررا يت اررررررق ببنررررررا  القرررررردتاال، هترررررردغ ااشررررررألافيفين الروياررررررن األجرررررر  لفريررررررق اربررررررءا   -1٥

 ااشتتاتمل إىل ما ياي 
فصرررميم وفنفيرررذ مبرررابتاال لبنرررا  القررردتاال ف رررت دغ األفرررراب واملؤش ررراال عارررد  )أ( 

ااحتياجرررراال القرريررررن وال رررريا  ا ارررري وف  ررررذ   ااعتبررررات فررررروت احتياجرررراال  ال رررروا  وفناشررررب
 (٢٢)اإلبرررالغ لألطرررراغ  رررمل املدتجرررن   املرفرررق األول، برريقرررن ارررامان وف الرررن مرررن حيرررث التاافرررن

__________ 

(18) FCCC/SBI/2014/17  4٥، الفقر. 

(19) FCCC/SBI/2014/INF.15 8-6، الفقراال. 

(٢٠) FCCC/SBI/2014/INF.15  13، الفقر. 

(٢1) FCCC/SBI/2014/INF.15 17-1٥، الفقراال. 

(٢٢) FCCC/SBI/2014/INF.15  ٢٥، الفقر. 
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طريق إجرا  ةاي  لالحتياجاال وفصميم وو ى برنام  فدتييف، وفقردمي التردتيب، وهتيئرن بيئرن  عن
 ؛(٢3)اص  والتبابل األقرانمتاينين، وف زيز التو 

فصررميم وفنفيررذ مبررابتاال لبنررا  القرردتاال فارريف احتياجرراال فريررق اربررءا  التقنيررة  )ب( 
برتجرا   (٢4)الذمل يرراى بالتحاي  التقل لاتقاتير ا دَّان   إطات عماين التتاوت والتحاي  الدولين

الءنررام  الترردتييف، وفوجيرره ةاير  لالحتياجرراال، وةديررد  ليرراال فقرردمي الترردتيب الف ررال، وفاييررل 
 ؛(٢٥)ا تيات فريق اربءا  التقنية

م اعد  األطراغ  مل املدتجن   املرفرق األول   ف زيرز اشرتدامن عمايرن إعرداب  )ج( 
فوجي يرررن في رررر إنترررا  وف زيرررز ومرررواب باشرررتحدا  أبواال  (٢6)بال اهترررا الوطنيرررن وفقاتيرهرررا ا دارررن

م تمر وف زيرز شرب  اوصرول عارد املرواتب املاليرن والتقنيرن فرفيباال مؤش ين قوين ف م  عاد أشاد 
ومررواتب بنررا  القرردتاال، واشتاترراغ وةديررد الرررواب  وال القرراال املمانررن بررة ال ياشرراال الوطنيررن 

 .(٢7)واشألافيفياال التايل والتخفيل

 عناصر بناء القدرات في عمل فريق الخبراء المعني بأقل البلدان نمواا  -باء 
(، ٢٠1٥-٢٠11ين فريق اربءا  امل ل ب ق  البادان اواجل،   فألهتا اوالين )فتم  وا -16

فقرررردمي الرررردعم إىل أقرررر  البارررردان اررررواجل إلعررررداب وفنفيررررذ برررررام  ال مرررر  الوطنيررررن لاتايررررل، وفنفيررررذ 
ال مررر  اربررراص ب قررر  الباررردان ارررواجل، وفقررردمي التوجيررره والررردعم التقنيرررة إىل عمايرررن  رررر   برنرررام 

 .التايل الوطنين
 ٢٠1٥-٢٠14وفتمث  أهداغ برنام  عم  فريق اربءا  املتفدب الثنا ي ال نواال لافأل   -17

الوطنيرن وبتر ن   فقدمي التوجيه والدعم التقنيرة إىل أقر  الباردان ارواجل بتر ن عمايرن  رر  التايرل 
عرررم إعرررداب وفنقررريي وفنفيرررذ بررررام  ال مررر  الوطنيرررن لاتايرررل؛ وبعرررم إبات  امل ررراتغ واافصرررال   ب

خترررري  التايرررل وةديررررد أولويافررره وفنفيرررذي؛ وفقرررردمي التوجيررره والررردعم بترررر ن إبمررراج التايررررل   
خترررري  التنميرررن وف زيرررز ااعتبررراتاال املتصررران بنررروا اارررنت وا تم ررراال ا ايرررن الرررر يفن   خترررري  
 أنترررن التايررل وفنفيررذها؛ وبعررم عمايررن تصررد وفقيرريم التقرردم ا رررز والف اليررن والث ررراال   شرريا 
برررام  ال مرر  الوطنيررن لاتايررل و ررر  التايررل الوطنيررن وبرنررام  عمرر  أقرر  البارردان اررواجل؛ وبعررم 

 .(٢8)فنفيذ برنام  عم  أق  البادان اواجل 

__________ 

(٢3) FCCC/SBI/2014/INF.15  ٢7، الفقر. 

(٢4) FCCC/SBI/2014/INF.15  ٢8، الفقر. 

(٢٥) FCCC/SBI/2014/INF.15  3٠، الفقر. 

(٢6) FCCC/SBI/2014/INF.15  31، الفقر. 

(٢7) FCCC/SBI/2014/INF.15  34، الفقر. 

(٢8) FCCC/SBI/2014/4.، املرفق األول 
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واشرت رض فريررق اربرءا ،   اجتماعرره ال ررابد وال تررين، التقرردم ا ررز   فنفيررذ برنررام   -18
نيررن املقرررت عقرردها   برررام  ال مرر  الوط عمارره وقرررت أن حاقرراال ال مرر  التدتيبيررن اإلقايميررن بترر ن

شألكز عاد بنا  قدتاال البادان فيما يت ارق بايفيرن أبا  ال مر  التقرل    ٢٠1٥و ٢٠14شنيت 
إطررات عمايررن  ررر  التايررل الوطنيررن. وشرروغ فرروفر حاقرراال ال مرر  أبواال ومررواتب أ ررررن ذاال 

. (٢9)ايف ا الوطنين وفنفيذهافا د  مباار  لابادان من أج  في مل عما ا املت اق بصيا ن  ر  ف
وقررررت فريرررق اربرررءا  أيرررراجل مواصررران فرررروير املنصرررن اإللاألونيرررن الررريت ُف رررمد لاملركرررز الرقمررري ربرررر  

لتي ررمل عمايررن  ررر  التايررل الوطنيررن، مبررا   ذلرر  مررن  (3٠)(NAP Centralالتايررل الوطنيررنل )
 .(31) الل فريق بعم املركز الرقمي ربر  التايل الوطنين

ريررق اربررءا  أيررراجل اجتماعرراجل لتقيرريم الرردعم الررذمل قدمرره إىل أقرر  البارردان اررواجل منررذ وعقررد ف -19
بتقيرريم التقرردم ا رررز   ا ررااال التاليررن  فابيررن احتياجرراال التايررل   أقرر  البارردان  ٢٠٠1 عررام

اررررواجل؛ وفقاشررررم أهررررم الرررردتود امل ررررتفاب  واملماتشرررراال اايررررد  النااررررئن عررررن برررررام  ال مرررر  الوطنيررررن 
 ملها من ج وب التايل   أق  البادان ارواجل والباردان الرر يفن األ ررن؛ وإفاحرن فرصرن لاتايل و 

لتبررابل التا  بترر ن الررا ررق امل ررتخدمن   فقرردمي الرردعم إىل أقرر  البارردان اررواجل؛ وفبررابل امل اومرراال 
مرررى  بتررر ن اربرررءاال والررردتود امل رررتفاب    عمررر  فريرررق اربرررءا  امل رررل ب قررر  الباررردان ارررواجل بالت ررراون

خمتاررل التررركا    فنفيررذ وايافرره وبرنررام  عمارره، ا شرريما عاررد الصرر يد اإلقايمرري؛ واشتاترراغ 
الث رررراال الناارررئن واحتياجررراال التايرررل بااشرررتفاب  مرررن ال مايررراال اواليرررن والقابمرررن، مبرررا   ذلررر  

 .(3٢)ااوانب التقنين ل ماين  ر  التايل الوطنين
ي، ُعقررردال أول حاقرررن عمررر  فدتيبيرررن إقايميرررن أعرررال 18وكمرررا شررربقت اإلارررات    الفقرررر   -٢٠

بترر ن  ررر  التايررل الوطنيررن   منرقررن ا رري  اهلررابل هبرردغ ف زيررز قرردت  أقرر  البارردان اررواجل عاررد 
فابين احتياجاال التايل   األجاة املتوش  والروي  مرن  رالل عمايرن  رر  التايرل الوطنيرن 

ماتشاال اايد  اليت  ان لاباردان أن ف رتفيد وفوفمل األبواال واملواتب وااشألافيفياال ال ماين وامل
 .(33)من ا   عماين و ى  ر  فايف ا الوطنين

__________ 

(٢9) FCCC/SBI/2014/13  ٢1، الفقر. 

(3٠) <http://unfccc.int/nap/>. 

(31) FCCC/SBI/2014/13 3٠و ٢8، الفقرفان. 

 11إىل  9ُنة ررررم ااجتمرررراا بالت رررراون مررررى برنررررام  األمررررم املتحررررد  اإلاررررا ي   برررراناول، فايانررررد،   الفررررأل  مررررن  (3٢)
 . و  وقت إعداب هذي الوايقن، مل يان فقرير ااجتماا متاحاجل ب د.٢٠1٥ ذات/ماتد 

. و  وقرررت ٢٠14فترررين الثرراين/نوفمء  7إىل  3  الفررأل  مررن  ُعقرردال حاقررن ال مرر    برروتال فرريال، فرررانوافو، (33)
 إعداب هذي الوايقن، مل يان فقرير حاقن ال م  متاحاجل ب د.
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  التايرررل وواصررر  فريرررق اربرررءا  امل رررل ب قررر  الباررردان ارررواجل فنةررريم امل ررررض ال رررنومل ربرررر -٢1
. وُي ررتخدم م رررض  ررر  التايررل الوطنيررن كمحفرر  لتبررابل ٢٠1٥و ٢٠14الوطنيررن   عررامي 
 .(34)مل تفاب  واألفاات املت اقن ب ماين  ر  التايل الوطنيناربءاال والدتود ا

و ررالل الفررأل  املتررمولن بررالتقرير، واصرر  فريررق اربررءا  امل ررل ب قرر  البارردان اررواجل أيررراجل نتررر  -٢٢
املبررررابل التوجي يررررن التقنيررررن و ملهررررا مررررن املررررواب املرج يررررن ل مايررررن  ررررر  التايررررل الوطنيررررن وأجرررررن 

 .(3٥)اجتماعه ال ابى وال ترين

 عناصر بناء القدرات في عمل لعنة التكيف -جيم
أنت  مؤمتر األطراغ انرن التايرل لت زيرز فنفيرذ إجررا اال التايرل امل رزز  بصروت  مت رقن  -٢3

مبوجررب ااففاقيرررن مرررن  رررالل مجارررن أمررروت من رررا  فقررردمي الررردعم التقرررل واإلتاررراباال إىل األطرررراغ؛ 
امل اومرراال وامل رراتغ واربررءاال واملماتشرراال اايررد  ذاال الصرران؛ وف زيررز وفوحيررد وة ررة فقاشررم 

وف زيز التآزت وفقوين الت اون مى املنةماال واملراكز والتبااال الوطنين واإلقايمين والدولين؛ وفقردمي 
امل اوماال والتوصياال لاي ينةر في ا مؤمتر األطراغ عند فقردمي اإلتاراباال املت اقرن ب رب  حفرز 

 .(36)يل، مبا   ذل  التموي  والتانولوجيا وبنا  القدتاالفنفيذ إجرا اال التا
. (37)و رررالل الفرررأل  املترررمولن برررالتقرير، عقررردال انرررن التايرررل جا رررتي ا ال ابشرررن وال ررراب ن -٢4

وعقرردال أيررراجل عرردباجل مررن األحرردا  الراميررن إىل ف زيررز الصررالال و/أو التفرراهم بترر ن القرررايا الر ي ررين 
 لتقل إىل البادان   لال التايل. ومشات هذي األحدا  ما ياي اليت  ان أن في ر فقدمي الدعم ا

حررردااجل  اصررراجل  رررالل الررردوت  األتب رررة لاررر  مرررن اهليئترررة الفررررعيتة، اشرررتفابن  )أ( 
التايررل وال مرر  مررى األطررراغ و ملهررا مررن  ، ل رررض أنترررن انررن(38)لراررب مررن مررؤمتر األطررراغ

الت راون مرى املنةمراال واملراكرز والتربااال  أصحاب املصاحن   حوات بتر ن ف زيرز الترآزت وفقويرن
 ؛(39)الوطنين واإلقايمين والدولين عاد زياب  فركيز عما ا

__________ 

 14ويرررومي  ٢٠14 ب/أ  ررررت  9و 8الثررراين والثالرررث   برررون يرررومي  ُعقرررد م ر رررا  رررر  التايرررل الوطنيرررن (34)
، عارررد التررروان. و ارررن اوصرررول عارررد مزيرررد مرررن امل اومررراال عرررن هرررذين اورررداة   ٢٠1٥ني ررران/أبري   1٥و

 <adaptation/groups_committees/ldc_expert_group/items/8425.php>املررررررررررروق ة التررررررررررررباية التررررررررررررالية  
 .<adaptation/groups_committees/ldc_expert_group/items/8887.php>و

  وقت إعداب هذي الوايقن، مل يان متاحاجل ب د فقرير ااجتمراا ال رابى وال تررين لفريرق اربرءا ، الرذمل شرملب    (3٥)
 .FCCC/SBI/2015/7الوايقن 

 .٢٠، الفقر  16-/م أ1املقرت  (36)

 فترررررررررين األول/ 1 أياول/شرررررررربتمء إىل ٢9ااجتماعرررررررران ال ررررررررابد وال ررررررررابى امل قرررررررروبان   بررررررررون   الفررررررررأل  مررررررررن  (37)
، عاررد الترروان. و اررن اوصررول عاررد مزيررد مررن امل اومرراال ٢٠1٥اررباط/فءاير  ٢7إىل  ٢4ومررن  ٢٠14 أكترروبر

 <adaptation/groups_committees/adaptation_committee/items/8467.php>عاد املروق ة الترباية الترالية  
 .<adaptation/cancun_adaptation_framework/adaptation_committee/items/8785.php>و

 .٥، الفقر  19-/م أ16املقرت  (38)
(39) FCCC/SB/2014/2  76، الفقر. 
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اجتماعاجل مى  ثاي وكااال األمم املتحد  والوكااال الثنا ين واملت دب  األطراغ  )ب( 
ذاال الصرران واملنةمرراال  ررمل اواوميررن بترر ن أفررر  طريقررن لرردعم عمايررن صرريا ن وفنفيررذ  ررر  

 ؛(4٠)ل الوطنينالتاي
حاقرررن عمررر  بتررر ن وشرررا   التنفيرررذ مرررن أجررر  ة رررة إجررررا اال التايرررل مرررى  )ج( 

الألكيز عاد متوي  التايل برالنةر إىل مجارن أمروت من را طريقرن و رى الألفيبراال املؤش رين مرن أجر  
في ررررمل اوصرررررول عارررررد التمويررررر  والتمارررررة مررررن خترررررري  إجررررررا اال التايرررررل وفنفيرررررذها. وبعرررررت 

مررررن املترررراتكة   حاقررررن ال مرررر  إىل مجاررررن أمرررروت من ررررا  ررررمان بنررررا  قرررردتاال التوصررررياال املقدمررررن 
املؤش اال الوطنين عاد املردن الب يرد؛ وفترفيى ة رة التن ريق برة الروزاتاال؛ وإاررال اام روت 

 ؛(41)  زياب  الوعي بآاات املنال وامل ؤولين ااجتماعين املتألكن عن التخفيل من املخاطر
بررالتايل، مررى الألكيررز عاررد ف زيررز الت رراون اإلقايمرري بترر ن  منترردن اانيرراجل م نيرراجل  )ب( 

. (4٢)التايررررل، مبررررا   ذلرررر  الألفيبرررراال املؤش ررررين لبنررررا  التررررراكاال وف زيررررز الترررربااال اإلقايميررررن
 (43)وأُبتجرررت نترررا   أعمرررال املنتررردن األول امل رررل برررالتايل   ارررري  وارررا قي م رررف  بالفيرررديو

  املي.ملواصان زياب  أمهين التايل عاد الص يد ال
وعالو  عاد ذل ، أكمات انن التايل فقريرها املوا ي ي األول بتر ن حالرن التايرل  -٢٥

ررر   عررام (44)  إطررات ااففاقيررن ، بتقريرررر موا رري ي اررانحمل يقررردم  ررن عامررن عرررن ٢٠13، الرررذمل ُنتيف
. (4٥)الألفيبرررراال املؤش ررررين لتخررررري  التايررررل وفنفيررررذي عاررررد الصرررر يد الرررروطل امل مررررول هبررررا حاليرررراجل 

وشيترررمن  ررن عامررن عررن عمرر  انررن التايررل  ٢٠1٥نتررر التقريررر الترران حباررول هنايررن عررام وشيُ 
 .(46) الل شنواهتا الثال  األوىل

__________ 

 /http://unfccc.int/files/adaptation> اررررن ااطررررالا عاررررد فقريررررر عررررن ااجتمرررراا   املوقررررى التررررباي الترررران   (4٠)

groups_committees/adaptation_committee/application/pdf/20140927r.pdf>. 
. و اررررن اوصررررول عاررررد مزيررررد مررررن ٢٠1٥ ذات/مرررراتد  4إىل  ٢ُعقيفرررردال حاقررررن ال مرررر    بررررون   الفررررأل  مررررن  (41)

 _http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/adaptation>امل اومرررررررراال   املوقررررررررى التررررررررباي الترررررررران  

committee/items/8860.php>. 
. و ان اوصول عاد مزيرد مرن امل اومراال   املوقرى الترباي ٢٠1٥ ذات/ماتد  7ُعقد املنتدن   مدينن بنما    (4٢)

 .<http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/items/8861.php>التان  

(43) <http://unfccc.int/adaptation/groups_committees/adaptation_committee/items/8889.php>. 

(44) <http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/adaptation_committee/application/ 
pdf/ac_2013_report_high_res.pdf>. 

(4٥) <http://unfccc.int/files/adaptation/application/pdf/adaption_commitee_publication_-_web_high.pdf>. 

(46) FCCC/SB/2014/2  71، الفقر. 
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عناصررر بنرراء القرردرات فرري عمررل اللعنررة التنفيذيررة وليررة وارسررو الدوليررة المعنيررة  -دال
 بالخسائر واألضرار المرتب ة بتأثيرات تغير المناخ

م رررام  ليرررن واتشرررو الدوليرررن   ف زيرررز اإلجررررا اال والررردعم، مبرررا   ذلررر  التمويررر   فتمثررر  إحررردن -٢6
 .(47)والتانولوجيا وبنا  القدتاال، من أج  التصدمل لاخ ا ر واأل رات املرفبرن بالاات الرات  لت ملت املنال

 و ررالل الفرررأل  املتررمولن برررالتقرير، عقررد األعررررا  املؤقتررون لافنرررن التنفيذيررن لليرررن واتشرررو -٢7
 رررنتة وفقررراجل وو ررر وا  ررررن عما رررا األوليرررن لفرررأل  ال (48)الدوليرررن ااجتمررراا األون لافنرررن التنفيذيرررن

 .(49)19-/م أ٢و 18-/م أ3لامقرتين 
، إىل ف زيررز القرردت  ال امررن لابارردان (٥٠)وهترردغ  رررن ال مرر ، الرريت أيرردها مررؤمتر األطررراغ -٢8

ل فنفيررذ أنترررن ف ررمل املنررال مررن  ررال الناميررن عاررد التصرردمل لاخ ررا ر واأل رررات املرفبرررن بترر املاال
 .٢٠16-٢٠1٥لااال عم    الفأل   ف  نمركتز    إطات 

 عناصر بناء القدرات في عمل اللعنة التنفيذية المعنية بالتكنولوجيا -هاء
فتم  م ام الافنن التنفيذين امل نين بالتانولوجيرا،   مجارن م رام أ ررن، مرا ياري  فقردمي  -٢9

 ن عامن عن ااحتياجاال التانولوجين وةاي  ال ياشاال ال امن وامل را   التقنيرن املتصران بترروير 
ونقررر  التانولوجيررراال ارباصرررن برررالتخفيل والتايرررل؛ والتوصرررين بررررتجرا اال لترررذلي  ال قبررراال الررريت 

ألض فررروير التانولوجيرراال ونقا ررا ب يررن متاررة اإلجرررا اال امل ررزز  لاتخفيررل والتايررل؛ وةفيررز ف رر
فرررروير واشرررتخدام  اتطررراال طريرررق مت اقرررن بالتانولوجيرررا أو  رررر  عمررر  عارررد الصررر يد الررردون 

 .(٥1)واإلقايمي والوطل عن طريق الت اون بة اا اال امل نين صاحبن املصاحن
برررالتقرير، اجتم رررت الافنرررن التنفيذيرررن امل نيرررن بالتانولوجيرررا مرررر  و رررالل الفرررأل  املترررمولن  -3٠

لان رروض بتنفيررذ  رررن عما ررا املتفرردب   (٥٢)٢٠1٥ومررر  واحررد    عررام  ٢٠14واحررد    عررام 
 .(٥3)٢٠1٥-٢٠14لافأل  
__________ 

 )ج(.٥، الفقر  19-/م أ٢املقرت  (47)

 ٢٠14 أياول/شررربتمء 18و 17واشرررتؤنل    ٢٠14 ذات/مرراتد  ٢8إىل  ٢٥ُعقررد ااجتمررراا األون   الفررأل  مرررن  (48)
   بون.

(49) FCCC/SB/2014/4.املرفق الثاين ، 

 .1، الفقر  ٢٠-/م أ٢املقرت  (٥٠)

 .1٢1، الفقر  16-/م أ1املقرت  (٥1)

 ٢٠14 ب/أ  ررررت  ٢1إىل  18ُعقرررد ااجتماعررران التاشرررى وال اارررر لافنرررن امل قررروب    برررون   الفرررأل  مرررن  (٥٢)
وصرول عارد مزيرد مرن امل اومراال   املوقرى الترباي ، عاد التوان. و ارن ا٢٠1٥ ذات/ماتد  1٢إىل  9 ومن

 .<http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?TEC_meetings>التان  
(٥3) <http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_infobox_ 

2/0bde16ddda98494d86f0e4ed105b0629/50099ad819ac40a98d336a23c06a4257.pdf>. 
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وعقردال الافنررن التنفيذيررن امل نيررن بالتانولوجيررا، متترياجل مررى  رررن عما ررا املتفرردب ، حاقررن  -31
نةم اابتاات الوطنين   البادان النامين لدعم عما ا املت اق بالبيئاال التماينين عم  بت ن ف زيز 

 .(٥4)لتروير التانولوجيا ونقا ا واوواجز اليت ف يق ذل 
 و  إطرررات متاب ررررن نتررررا   حاقرررن ال مرررر  املت اقررررن بتانولوجيررراال التايررررل امل قرررروب     ذات/ -3٢

ن بالتانولوجيرا مروجزين عرن فانولوجيراال التايرل ، أعدال الافنن التنفيذيرن امل نير(٥٥)٢٠14ماتد 
ي راران الررو  عارد اواجرن إىل أطرر ارامان قا مرن عارد  (٥7)و  قرراا امليراي (٥6)  القراا الزتاعري

 املتاتكن فتم  ا تم اال واواوماال ا اين لدعم التربيق الناجي لتانولوجياال التايل.
وعقررردال الافنرررن التنفيذيرررن امل نيرررن بالتانولوجيرررا،   إطرررات اجتماع رررا ال اارررر، حرررواتاجل موا ررري ياجل  -33

بتررر ن فرررروير التانولوجيرررا ونقا رررا مرررن أجررر  فوليرررد وإبمررراج الراقرررن املتفررردب  املوزتعرررن. وكررران اهلررردغ ال رررام 
ب تؤن شياشررررافين لاحرررروات املوا رررري ي هررررو بعررررم الافنررررن التنفيذيررررن امل نيررررن بالتانولوجيررررا   ةديررررد وإعرررردا

و يرراتاال و ليرراال وفرردابمل لان رروض بال مرر    هررذا ا ررال. وحرردبال حاقررن ال مرر  احتياجرراال األطررراغ 
واملنةمررة ووكررااال التخررري  فيمررا يت اررق ببنررا  القرردتاال، مبررا   ذلرر  القرردت  عاررد و ررى وإنفرراذ لرروا ي 

اال الراقرررن املتفررردب    باررردان وم رررايمل عابلرررن ومناشررربن، ومجرررى البيانررراال وإجررررا  فقيررريم اقتصرررابمل إلماانررر
هذي اا اال. وادبال حاقن ال م  عاد أمهيرن بنرا  قردتاال ا تم راال ا ايرن بتح رة التثقيرل والتوعيرن 

 .(٥8)  لال الراقن، مى مراعا  املنةوت اان اين، وكذل  من  الل و ى برام  ف ايمين وحبثين
يرررررراجل وتقرررررن م اومررررراال أشاشرررررين عرررررن وأعررررردال الافنرررررن التنفيذيرررررن امل نيرررررن بالتانولوجيرررررا أ -34

املماتشاال اايرد  ل مايراال فقيريم ااحتياجراال التانولوجيرن اشتاترفت في را املماتشراال اايرد  
الرريت  اررن أن ف تمرردها البارردان الناميررن األطررراغ   إجرررا  أو ةررديث عمايرراال فقيرريم احتياجاهتررا 

  لرردعم فنفيررذ نتررا   عمايرراال التانولوجيررن. وشررارت الوتقررن الرررو  أيررراجل عاررد املماتشرراال اايررد
 .(٥9)فقييم ااحتياجاال التانولوجين، مبا   ذل   ر  ال م  وأفاات املتاتيى

__________ 

و ارن اوصرول عارد مزيرد مرن امل اومراال  .٢٠14فتررين األول/أكتروبر  14و 13قيفدال حاقرن ال مر    برون   عُ  (٥4)
 .<http://unfccc.int/ttclear/templates/render_cms_page?s=events_ws_nsi>  املوقى التباي التان  

بررااقألان مررى ااجتمررراا الثررامن لافنررن التنفيذيررن امل نيرررن  ٢٠14 ذات/مرراتد  4ُعقرردال حاقررن ال مرر    برررون    (٥٥)
 /http://unfccc.int/ttclear>بالتانولوجيررا. و اررن اوصررول عاررد مزيررد مررن امل اومرراال   املوقررى التررباي الترران  

pages/ttclear/templates/render_cms_page?s=events_workshops_adaptationtechs>. 

(٥6) <http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_column_ 
L/544babb207e344b88bdd9fec11e6337f/bcc4dc66c35340a08fce34f057e0a1ed.pdf>.  

(٥7) <http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_column_L/ 
0cac6640a3b945c08e7a54f8e496223e/55e192e14cd6495f975f4098843baf7e.pdf>. 

واملتاحرررن   املوقرررى  ٢٠1٥يررررب مررروجز اوررروات املوا ررري ي   وايقرررن الافنرررن التنفيذيرررن الصرررابت    اررر ر أيات/مرررايو  (٥8)
 http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEC_TD5/8ecd8b802eeb>التباي التران  

4a0fa82e729bef176c99/5d396194f6dc4f47adc6d5f1ae9b16dd.pdf> 
(٥9) http://unfccc.int/ttclear/misc_/StaticFiles/gnwoerk_static/TEM_TEC_meetings/ 

d8024d9b950f43d594fc17fd22b5477a/6d4c53c874c74baab1ee4b287ec9292e.pdf>. 
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 عناصر بناء القدرات في عمل مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ -واو 
أنترر  مررؤمتر األطررراغ مركررز وارربان فانولوجيررا املنررال وفررز الت رراون   لررال التانولوجيررا  -3٥

 .(6٠)ذ اإلجرا اال امل زز  بت ن فروير ونق  فانولوجيا املنالوفي مل فنفي
( فقررررردمي 1ويررررررمن مركرررررز واررررربان فانولوجيرررررا املنرررررال ارررررال   ررررردماال أشاشرررررين هررررري ) -36

( إفاحررن ٢امل رراعد  التقنيررن بنررا جل عاررد طاررب البارردان الناميررن لإلشررراا بنقرر  فانولوجيرراال املنررال؛ )
( ف زيررررز الت رررراون 3ن بتانولوجيرررراال املنررررال؛ )فرررررص اوصررررول عاررررد امل اومرررراال وامل رررراتغ املت اقرررر

بررررة أصررررحاب املصرررراحن   لررررال فانولوجيررررا املنررررال عررررن طريررررق ارررربان اربررررءا  اإلقايميررررة  فيمررررا
والقررراعية مررن األوشرراط األكاب يررن والقررراا اربرراص واملؤش رراال ال امررن والبحثيررن. وعررن طريررق 

دتيب والررردعم لبنرررا  أو ف زيرررز قررردت  هرررذي اربررردماال، يي رررر املركرررز والتررربان فررروفمل امل اومررراال والتررر
البارردان الناميررن عاررد ةديررد اربيرراتاال التانولوجيررن، وا تيررات التانولوجيرراال، وفترر ي  التانولوجيررا 
وصريانت ا وفاييف ررا. و  إطرات هررذي اا روب، ي رر د مركرز وارربان فانولوجيرا املنررال إىل امل رراعد  

اتشاال لاتخرري  القرررمل التوجره مرن   اشتحدا  أبواال ةاياين وو ى ال ياشاال وأفر  املم
أجرر  بعررم نتررر التانولوجيرراال ال ررايمن بيئيرراجل. وفُقرردَّم هررذي امل رراعد  مررن  ررالل بوتاال فدتيبيررن 

 ف تمد عاد اوروت التخصي وعاد ابان اإلنألنت ومن  الل أنترن التوعين.
عمررر   و رررالل الفرررأل  املترررمولن برررالتقرير، عقرررد مركرررز واررربان فانولوجيرررا املنرررال حاقررراال -37

فدتيبيرن إقايميرن لاايانرراال الوطنيرن امل يَّنررن   منرقرن أوتوبرا الترررقين والردول اازتيررن الصر مل  الناميررن 
  منرقررن ا رري  اهلررابل والارراتييف. وإذا ُأ ررذال   او رربان مجيررى حاقرراال ال مرر  التدتيبيررن الرريت 

فررررباجل  ثارررون   14٠عقررردها مركرررز واررربان فانولوجيرررا املنرررال منرررذ إنترررا ه، حصررر  عارررد التررردتيب 
 باداجل. 119كياناال وطنين م يَّنن أو ج اال فن يق م نين بت مل املنال من 

وشررارت هررذي ال ا رران مررن حاقرراال ال مرر  التدتيبيررن اإلقايميررن الرررو  عاررد الث ررراال    -38
ال ديررد مرررن الباررردان فيمرررا درر  القررردتاال واملرررواتب الالزمرررن لتماررة الايانررراال الوطنيرررن امل يَّنرررن مرررن 

ا برررردوتها واربررررءاال املوجرررروب    هررررذا ا ررررال. وقررررد حرررردا ذلرررر  برررراملركز والترررربان إىل اا رررررال
اشتاتاغ شب  لتقدمي م اعد  موجَّ ن إىل الاياناال الوطنين امل يَّنن لتي مل عماين إعداب وفقدمي 
طابررراال فتماارررد مرررى األولويررراال واملتررراتيى القرريرررن. وشرررُت رد األولويرررن   هرررذا الصررردب إىل أقررر  

 اواجل.البادان 
. (61)طابررراجل عارررد امل ررراعد  التقنيرررن ٢٥وفاقررد مركرررز واررربان فانولوجيرررا املنرررال أكثرررر مرررن  -39

وحدب املركز والتبان فرابراجل إجيابياجل بة الرابراال الرواتب  والباردان الريت اراتكت   حاقراال ال مر  
 .(6٢)التدتيبين اإلقايمين اليت ينةم ا املركز والتبان لااياناال الوطنين امل يَّنن

__________ 

 .1ال ابى، الفقر  ، املرفق 17-/م أ٢املقرت  (6٠)

(61) <http://www.ctc-n.org/technical-assistance/technical-assistance-requests>. 

(6٢) FCCC/SB/2014/3  67، الفقر. 
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وواص  مركز وابان فانولوجيا املنال ج وب التوعيرن مرن  رالل خمتارل قنرواال اافصرال  -4٠
اإللاألونيررررن و ررررمل إلاألونيررررن. ويقررررروم املركررررز والترررربان حاليررررراجل باشررررتحدا  نةررررام إلبات  امل ررررراتغ 
شي رراعد الايانرراال الوطنيررن امل يَّنررن والوكررااال اواوميررن و ملهررا مررن أصررحاب املصرراحن   لررال 
فانولوجيررا املنررال   البارردان الناميررن بترروفمل إماانيررن الوصررول إىل مررواتب فانولوجيررا املنررال وأبواهتررا 

 .(63)وفقاتيرها وإفاحن فرص التدتيب عء اإلنألنت من  الل منصن بياناال مفتوحن

 عناصر بناء القدرات في عمل اللعنة الدائمة المعنية بالتمويل -زاي 
ن امل نين بالتموي    م اعد  مؤمتر األطراغ   أبا  م امره املت اقرن فتمث  واين الافن -41

بالليررن املاليررن لالففاقيررن مررن حيررث ة ررة ااف ررا  والتن رريق   فقرردمي التمويرر  املت اررق بت رررمل 
املنررررال وفرارررريد الليررررن املاليررررن وحتررررد املررررواتب املاليررررن وقيرررراد الرررردعم املقرررردم إىل البارررردان الناميررررن 

واجتم رت الافنرن الدا مرن ارال  مرراال  رالل الفرأل   .(64)غ عنه والتحقق منهاألطراغ واإلبال
 .(6٥)املتمولن بالتقرير

ويتمث  أحد األنترن الريت فرد    رمن وايرن الافنرن امل نيرن بالتموير    فنةريم منتردن  -4٢
ف رمل  لالفصال والتبابل امل تمر لام اومراال فيمرا برة اهليئراال والايانراال امل نيرن بتموير  ماافحرن

 .(66)املنال من أج  ف زيز الرواب  وااف ا 
الثررراين لافنرررن امل نيرررن بالتمويررر  عارررد ف بئرررن متويررر  التايرررل مرررن  رررالل  (67)وتكرررز املنتررردن -43

 رثالجل مرن  14٠فقاشم اربءاال وأفر  املماتشاال واألفارات اابتااتيرن. ومجرى املنتردن أكثرر مرن 
 .(68) تمى املدين واألوشاط األكاب يناألطراغ واملؤش اال املالين والقراا ارباص وا

وأاررات املترراتكون   املنترردن خمتاررل امل ررا   ذاال املتصرران حبتررد متويرر  التايررل، مبررا    -44
ذلرر  اواجررن إىل ة ررة فرررص اوصررول عاررد التمويرر  واقررن امل ررتثمرين عررن طريررق بيئرراال متاينيررن 
باين وا حن امل امل؛ واواجن إىل زياب  القدت  عاد خترري  التموير  املت ارق باملنرال والوصرول إليره 

قد رره وتصرردي واإلبررالغ عنرره والتحقررق منرره؛ واواجررن إىل زيرراب  الرروعي بقررراا األعمررال التفاتيررن وف
__________ 

 ارررررن الوصرررررول إىل نةرررررام إبات  امل ررررراتغ اربررررراص مبركرررررز واررررربان فانولوجيرررررا املنرررررال   املوقرررررى الترررررباي التررررران   (63)
<http://ctc-n.org/>. 

 .11٢، الفقر  16-/م أ1املقرت  (64)

 1ومررن  ٢٠14حزيران/يونيرره  18إىل  16ُعقررد ااجتمرراا ال ررابى والثررامن والتاشررى لافنررن   بررون   الفررأل  مررن  (6٥)
 ، عاد التوان.٢٠1٥ ذات/ماتد  11إىل  1٠ومن  ٢٠14فترين األول/أكتوبر  3إىل 

 )أ(.1٢1، الفقر  17-/م أ٢انةر املقرت  (66)

. وقرردمت الافنررن ماخصرراجل فنفيررذياجل لاتقريررر ٢٠14حزيران/يونيرره  ٢٢و ٢1 مونتي ررو برر مل، جاماياررا،   نترردن  ُعقرد امل (67)
ملرررررررؤمتر األطرررررررراغ بالصررررررري ن الررررررريت وتب هبرررررررا   املرفرررررررق الرابرررررررى مرررررررن الوايقرررررررن  ٢٠املت ارررررررق باملنتررررررردن الثررررررراين إىل الررررررردوت  

FCCC/CP/2014/5وقرررررررررررررررى الترررررررررررررررباي التررررررررررررررران  . و ارررررررررررررررن اوصرررررررررررررررول عارررررررررررررررد مزيرررررررررررررررد مرررررررررررررررن امل اومررررررررررررررراال   امل
<http://unfccc.int/8138.php>. 

(68) FCCC/CP/2014/5  ٥، املرفق الرابى، الفقر. 
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. ومررن ااشررتنتاجاال الرريت اشتخاصررت ا (69)فيمررا يت اررق بآاررات ف ررمل املنررال عاررد األتبرراح ااقتصررابين
لت يئررن الافنررن امل نيررن بالتمويرر  مررن املنترردن أن هنررال حاجررن إىل بنررا  القرردتاال   البارردان الناميررن 

 .(7٠)بيئاال متاينين اجتذاب ااشتثماتاال من طا فن من املصابت وبنا  اقن امل تثمرين

 عناصر بناء القدرات في عمل الصندوق األخ ر للمناخ -حاء 
 ررالل الفررأل  املتررمولن بررالتقرير، أنترر  الصررندو  األ رررر لامنررال برنررام  ف هررب لرردعم  -4٥

، مبرا   ذلر  مرن  رالل قا مرن (71)وإعردابها ملتراتيى وبررام  التموير البادان الناميرن   ةديردها 
  (7٢)األنترن اإلتاابين التالين

بعررم ال ررارن الوطنيررن امل يَّنررن أو ج ررن التن رريق الوطنيررن لا مرر  مررى اواومرراال  )أ( 
 اإلقايمين والوطنين وبون الوطنين وا تمى املدين وأصحاب املصاحن من القراا ارباص؛

طررر اشررألافيفين لات رراون الرروطل مررى الصررندو  األ رررر لامنررال، وااشررتفاب  و ررى أ )ب( 
مرررررن ااشرررررألافيفياال واربرررررر  القا مرررررن، مبرررررا   ذلررررر  اشرررررألافيفياال التنميرررررن املنخفررررررن اانب ااررررراال 

 وإجرا اال التخفيل املال من وطنياجل و ر  التايل الوطنين وبرام  ال م  الوطنين لاتايل؛
ايميررن والوطنيرن وبون الوطنيررن مررن الوفرا  مب ررايمل ااعتمرراب متارة املؤش رراال اإلق )ج( 

اليت ي مر  هبرا الصرندو ، مبرا   ذلر  ل مايرن ااعتمراب ال رريى بالتن ريق مرى اهليئرن الوطنيرن امل يَّنرن 
 أو ج ن التن يق الوطنين؛

 بعم و ى مقألحاال أولين لاءام  واملتاتيى. )ب( 
ن ال ررارن امل يَّنررن الوطنيررن أو ج ررن التن رريق الوطنيررن وقرررت لاررت الصررندو  األ رررر لامنررال أ -46

شرررتتوىل قيررراب  مجيرررى عمايررراال نترررر الت هرررب ومتويررر  الررردعم التحررررململ ب يرررن  رررمان التنفيرررذ القرررررمل. 
وشرررتاون ال رررارن الوطنيرررن امل يَّنرررن أو ج رررن التن ررريق الوطنيرررن امل رررتفيد املباارررر مرررن متويررر  بعرررم الت هرررب 

، مبررررا   ذلررر  املنةمرررراال الدوليرررن و ملهررررا مرررن املؤش رررراال الدوليررررن شرررتختات التررررركا    اإل ررراز و/أو
 .(73)واإلقايمين والوطنين وبون الوطنين، من القراا ال ام أو ارباص، ارببمل  ب نترن الت هب

وجرن ةرديث املوقرى الترباي لاصرندو  األ ررر لامنرال ليترم  بوابرن ل مايرن الت هرب  -47
عماياال ةديث فقل منتةمن وتشالن إ باتين تبى شنوين مصممن لدعم ج وب التوعين من  الل 

 .(74)وإتااباال موج ن إىل البادان
__________ 

(69) FCCC/CP/2014/5 4٠و 34، املرفق الرابى، الفقرفان. 

(7٠) FCCC/CP/2014/5  49، املرفق الرابى، الفقر. 

(71) FCCC/CP/2014/8  ب(.1، لاملوجز التنفيذملل، الفقر( 

 .B.08/11انةر مقرت لات الصندو   (7٢)

(73) FCCC/CP/2014/8  1٢، لاملوجز التنفيذملل، الفقر. 

(74) FCCC/CP/2014/8  و اررن الوصررول إىل بوابررن الت هررب   املوقررى التررباي الترران  ٢٥، املرفررق اربررامت، الفقررر .
<http://www.gcfund.org/operations/readiness/updates.html>. 
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عناصرررر بنررراء القررردرات فررري عمرررل الهيئرررات المندرررأة بموجرررب بروتوكرررول   -ثالثاا  
 كيوتو: العناصر في عمل المعلس التنفيذي ولية التنمية النظيفة

ن ةررت شررارن مررؤمتر األطراغ/اجتمرراا يترررغ ا اررت التنفيررذمل عاررد  ليررن التنميررن النةيفرر -48
 .(7٥)األطراغ وبتوجيه منه

وواص  ا ات التنفيذمل للين التنمين النةيفن وهيار  بعمره أعماهلمرا مرى أصرحاب املصراحن  -49
   ليرررن التنميرررن النةيفرررن  رررالل الفرررأل  املترررمولن برررالتقرير، مبرررا   ذلررر  ال ررراراال الوطنيرررن امل يَّنرررن، مرررن 

 .(76)ال اراال الوطنين امل يَّنن والتفاع  مى الر ي ة املتتاتكة لامنتدن  الل منتدن
وبنررا جل عاررد طاررب مررؤمتر األطراغ/اجتمرراا األطررراغ -٥٠

، واصرر  ا اررت التنفيررذمل ل ليررن (77)
وقرابال ج روبد بعرم فنميرن متراتيى  ليرن التنميرن  فتفيى التوزيى اا را  ال ابل ألنترن املتاتيى.

لا مر    إطرات ارراكن  ٢٠13النةيفن   م ةم ا مراكُز الت راون اإلقايمري الريت أُنترئت   عرام 
ررد إىل مراكررز الت رراون  مررى الوكررااال ا ايررن واإلقايميررن واملصرراتغ اإلاا يررن املت رردب  األطررراغ. وُع يف

 مرن، وفف ير  بوت  متراتيى  ليرن التنميرن النةيفرن   إطرات بررام  اإلقايمري مب مرن بعرم املتراتيى القا
األنترن، وو ى  روط أشاد موحد ، باإل افن إىل إعداب قا من باملتاتيى امل تقباين، وفوشريى 

األتب رن املنتر   بعمراجل مباارراجل إىل  (78)وقردمت املراكرز نرا  امل اتغ املتصان بآلين التنميرن النةيفرن.
تراتيى املنخررطة   مئراال أنتررن املتراتيى القا مرن، ونرت  عرن ذلر  فقردُم ب ر  املتاتكة   امل

ونترررت هررذي املراكررز أيررراجل   ةديررد أنترررن مترراتيى جديررد   هررذي األنترررن   بوت  املتررروا.
وعرالو جل عارد ذلر ،  انتق  ب ر ا عء قا من متاتيى  لين التنمين النةيفن نتيفن إجرا اال املتاب ن.

 هذي املراكز ميدانياجل عاد ةفيز إجرا اال ال ديد من الوكااال الدولين واإلقايمين. شاعد وجوب
وظرر  ا اررت التنفيررذمل لليررن التنميررن النةيفررن يررون اهتمامرراجل متزايررداجل لالفصررال والتوعيررن بتنةرريم  -٥1

؛ ٢٠1٥و  امل ررب   عرام  ٢٠14عرام منتدياال من مجات ا منتدن الاربرون األفريقري   ناميبيرا   
وحاقاال عم  متوير  الاربرون وحاقراال عمر  أشروا  الاربرون    شريا وأفريقيرا؛ وحاقرن عمر  مترألكن 
برررة  ليرررن التنميرررن النةيفرررن وإجررررا اال التخفيرررل املال مرررن وطنيررراجل   كولومبيرررا، وفررردتيب صرررحفية مرررن 

 .(79)ص بآلين التنمين النةيفن عاد اإلنألنتالبادان النامين؛ وإنتاج ونتر أارطن فيديو وبتون  ا
    

__________ 

 .٥، املرفق، الفقر  1-أإ /م3املقرت  (7٥)

(76) FCCC/KP/CMP/2014/5 63)ب( و)ه( و6٢، الفقرفان. 

 .3٠، الفقر  7-/م أإ8املقرت  (77)

ررئت  (78)   لررومي، فو ررو، بالت رراون مررى مصرررغ التنميررن    رررب أفريقيررا؛ و  كمبرراا، مراكررُز الت رراون اإلقايمرري أُنتيف
أو نرردا، بالت رراون مررى مصرررغ التنميررن   اررر  أفريقيررا؛ و  شررانت جرروتج،  رينررابا، بالت رراون مررى مؤش ررن جررزت 

رمل ال مرر  وجيررونرردواتب لابحررث والت ارريم؛ و  بو وفررا، كولومبيررا، بالت رراون مررى مصرررغ التنميررن ألمرياررا الالفينيررن. 
 .من املقرت إنتاؤي   منرقن  شيا حالياجل عاد ةديد منةمن اريان ملركز  امت

(79) FCCC/KP/CMP/2014/5 97و 9٥، الفقرفان. 


